Det strategiske lederskab
Akademiuddannelsen i Ledelse er for dig, der gerne vil styrke dine evner til at analysere,
planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt
Lederuddannelsen tager sigte på videreudvikling af en helhedsorienteret, individuel personlig og
faglig profil, som giver dig såvel en teoretisk kompetence som en praksisnær kompetence med
umiddelbar tæt kobling til den daglige lederfunktion.
På Frederikshavn Handelsskole udbyder vi de tre obligatoriske akademimoduler i samarbejde med
UCN. Det er ikke nødvendigt at tage alle moduler:
•
•
•

Organisation og arbejdspsykologi
Ledelse i praksis
Det strategiske lederskab

Modulet Det strategiske lederskab
Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din
virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. Disse dimensioner er hvad du arbejder med
på modulet ”Det strategiske lederskab.”
Du lærer, hvordan du løbende udvikler din personlige lederadfærd, -tilgang og -praksis, således du
kan (for)blive en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet.
Du får erfaringer inden for strategianalyse, -udvikling, og -implementering. Du lærer at karakterisere
en organisations strategiske situation og udviklingsbehov, samt iværksætte udviklingsmæssige tiltag
i forhold hertil. Herunder opkvalificerer du dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og
adfærd. Du får forståelse for konsekvenserne af forskellige strategiske tiltag og udviklingsprocesser,
på det organisatoriske plan såvel som det personlige.
Du får ledelsesmæssig handlekraft til at omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske
kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab, og bidrager til sammenhængskraften i
organisationen. På modulet får du indsigt i og erfaringer indenfor:
•
•
•

Lederskab i forbindelse med strategiprocesser
Strategisk analyse, -udvikling og -implementering
Forandringsprocesser og forandringsledelse

På modulet Det strategiske lederskab arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der
veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles
refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og
kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.
For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i
stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor
arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte
inddraget gennem handling.

Til og med 2022 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse på akademiniveau
Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2022. Midlerne uddeles efter først-tilmølle- princippet.
Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du
søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:
•
•
•

Er faglært eller ufaglært
Er i job
Ikke er selvstændig

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår),
bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne –
undersøg det i din kompetencefond
Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os

Opsummering

Opgaveaflevering – tirsdag d. 01. nov. 2022
Eksamen – tirsdag d. 08. nov. 2022

Pris
kr. 10.000,00 momsfri - Beløbet er pr.
obligatoriske modul og er inkl. forplejning og
undervisningsmateriale

Point
10 ECTS

Sted
Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9
9900 Frederikshavn
Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 8.30 – 15.30 +
vejledning
Dag 1 – tirsdag d. 13. september 2022
Dag 2 – onsdag d. 14. september 2022
Vejledning – tirsdag d. 20. september 2022
Dag 3 – onsdag d. 21. september 2022
Dag 4 – tirsdag d. 27. september 2022
Dag 5 – tirsdag d. 04. oktober 2022
Dag 6 – tirsdag d. 11. oktober 2022
Dag 7 – tirsdag d. 25. oktober 2022
Dag 8 – onsdag d. 26. oktober 2022

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du
have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en
erhvervsuddannelse, en gymnasial
uddannelse eller en anden grundlæggende
uddannelse. Herudover skal du have to års
relevant erhvervserfaring.
Vil du vide mere?
Kontakt udviklingskonsulent Katrine Skaarup
Andersen på mail ksan@fhavnhs.dk eller på
telefon +45 27 50 39 10
Tilmelding
www.ucn.dk/kurser-ogvidereuddannelser/akademiuddannelser/led
else/det-strategiske-lederskab-frederikshavn
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